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Abstrakt 
 
Bakgrund: Depression är en av de vanligaste orsakerna till psykiskt lidande och tonåringar drabbas i 
hög grad. Depression leder till ångest, isolering och ofta självskadebeteende. Tonåringar söker sällan 
vård. Syfte: Att belysa tonåringars upplevelser av depression i ett familjeperspektiv. Metod: 
Litteraturstudie. 15 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2001-2011 som granskats och 
analyserats. Resultat: Tonåringarna ville inte tala om sina känslor av rädsla att inte bli förstådda. De 
isolerade sig och hade svårt att fullfölja sina studier samt delta i sociala relationer. När omvårdnaden 
fungerat upplevdes stor lättnad, men återfallsrädsla bestod. Diskussion: Det var viktigt att vården 
visade förståelse och att tonåringarna fick tala med någon som de litade på. Konklusion: När kontakt 
tagits med familj eller vänner sökte tonåringarna professionell omvårdnad. Deprimerade tonåringar 
kände sig annorlunda, tog sällan själv kontakt med vården och oroade sig för andras reaktioner. 
Familjen var en viktig del i omvårdnadsprocessen och som omvårdare måste förståelse och respekt 
ingå för att avhjälpa problematiken.  
 

Nyckelord: depression, familj, litteraturstudie, omvårdnad, relationer, tonåringar, upplevelser  

 

Abstract 
 
Background: Depression is one of the most common causes of mental affliction and adolescents are 
largely affected. Depression leads to anxiety, isolation and often self-harming behavior. Adolescents 
seldom seek help. More research on adolescents is needed. Aim: To elucidate adolescent’s 
experiences of depression from a family perspective. Method: Systematic review containing 15 peer-
reviewed articles published between 2001-2011 that have been analyzed and reviewed. Results: The 
adolescents did not want to talk about their feelings, of fear that others would not understand. They 
became isolated and had no will to do homework or partake in social relationships. When contact 
had been taken with family or friends, the adolescents tended to seek professional care. When the 
nursing worked, feelings of great relief occurred, but fear of relapse remained. Discussion: It was 
important that the care showed that they understood the disease and it was essential that the 
adolescents had someone to talk to that they could trust. Conclusion: Depressed adolescents 
experienced themselves as being different, seldom contacted with the healthcare and worried about 
how others would react to their feelings. The family was an important part in the nursing process. 
Also understanding and respect must be included to remedy the problem. 
 

Keywords: adolescents, depression, experiences, family, nursing, relations, systematic review 
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Bakgrund 
Depression är en av de främsta orsakerna till psykiskt lidande (Unsal & Ayranci, 2008). 

121 000 000 individer är drabbade världen över och uppskattningsvis 850 000 individer tar 

sitt liv varje år till följd av sjukdomen (URL 1). Livstidsprevalensen för att drabbas av 

depression är omkring 20 procent för män och 40 procent för kvinnor. Återfallsprevalensen 

för egentlig depressionsepisod är omkring 50 procent och prevalensen är lika hög hos pojkar 

och flickor fram till tonåren, då dubbelt så många flickor får diagnosen (Allgulander, 2008, 

s.86). Tidigare ansågs depression endast drabba vuxna, men forskning har påvisat att också 

tonåringar drabbas i stor utsträckning (Hamrin & Pachler, 2005). Prevalensen för egentlig 

depressionsepisod är omkring 4 procent och det finns sällan någon konkret orsak (Levander, 

2008, s. 81-83). Egentlig depressionsepisod är en av de vanligaste psykiatriska 

funktionsnedsättningarna bland tonåringar (Helms, 2006). Sjukdomen bidrar till höga 

medicinska kostnader och ofta bristfälliga resultat efter genomgången behandling. 

Livskvaliteten reduceras märkbart och sjukdomen ses ofta som kronisk på grund av dess 

kännbara effekter och ofta återkommande episoder (Kramer, Beaudin & Trush, 2005). Det 

dagliga livet, familj och vänner påverkas i hög grad negativt. Upplevelsen av depression är 

individuell samt ofta mycket komplicerad att beskriva (Feely & Long, 2009).  

Symtom 
De kriterier som ska uppfyllas för att få diagnosen depression är samma för vuxna och 

tonåringar, men symtomen skiljer sig åt. DSM-IV anger de kriterier som ska uppfyllas för 

diagnosen egentlig depressionsepisod. Minst fem av följande symtom ska ha förekommit 

under samma tvåveckorsperiod: Nedstämdhet, minskad glädje, viktförändring, sömnstörning, 

psykomotorisk agitation eller hämning, brist på empati, obefogade värdelöshetskänslor, 

minskad koncentrationsförmåga, återkommande dödstankar samt en förändring av personens 

tillstånd (American Psychiatric Association, 1995 s.123-124). Kontinuerligt negativa tankar 

kan utlösa depression och symtomen kan bli ännu påtagligare om den drabbade försöker att 

motarbeta dessa (Hick & Chan, 2010).  

 

Symtomen varierar för tonåringar på grund av att de utvecklas både mentalt och somatiskt. 

Diagnosen ställs i allt högre omfattning hos tonåringar, men adekvat hjälp sätts sällan in i tid 

på grund av att det initialt kan vara svårt att uppmärksamma symtom som tyder på depression. 

Antidepressiv medicin används i mindre utsträckning på tonåringar än på vuxna eftersom att 

det inte går att påvisa vare sig vinster med behandlingen eller vilka skadliga bieffekter som 
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kan uppstå (Bylund & Reed, 2007). Tonåringar löper relativt hög risk att drabbas av 

depression vilket tros bero på den stress som följer med att bli äldre. Förväntningar och 

målsättningar som tidigare funnits förändras snabbt, sexualiteten får en stor roll i och med 

puberteten och ansvaret ökar jämfört med i yngre år. Detta i kombination med att flytta 

hemifrån och påbörja studier i en annan stad utan vänner kan vara mycket påfrestande (Lenz, 

Coderre & Watanabe, 2009). 

 

Av deprimerade tonåringar uppskattas 20-50 procent ha en familjehistoria av depression och 

barn till deprimerade föräldrar löper tre gånger högre risk att själva drabbas av depression. 

Ärftliga faktorer spelar en stor roll för att utveckla depression i tonåren (Lazarou, Kouta, 

Kapsou & Kaite, 2011). Tonåringar som utsätts för mobbning har en ökad risk att drabbas, 

liksom de som utövar mobbningen (Davis, 2005). Studier som riktat sig speciellt till 

tonåringar har visat att 28 procent har en personlig historik av depression och 

sjukdomsprevalensen är mellan 5 och 8 procent. Familjestorlek, psykiska missförhållanden 

och tidigare depressivitet är faktorer som kan utlösa sjukdomen (Lenz et al., 2009). 

Upplevelser 
Tonåringar som lider av depression känner, förutom nedstämdhet, ilska och irritabilitet. 

Pojkar reagerar ofta extrovert och löper större risk att börja med alkohol och droger samt 

förnekar sina känslor, medan flickor istället ofta reagerar introvert och gråter mycket (Parker 

& Roy, 2001). Deprimerade tonåringar löper generellt högre risk än andra att börja bruka 

alkohol och droger, bli nikotinberoende och utveckla ett antisocialt beteende (Kramer et al. 

2005). Uppskattningsvis lider två tredjedelar av deprimerade tonåringar också av ytterligare 

någon psykisk störning där symtom på ångestsyndrom föreligger i 8,2 procent fler som lider 

av depression, jämfört med friska (Davis, 2005). 

  

Tonåringar som lider av depression kan känna lycka och ha bra dagar trots sjukdomen och vill 

ändra på livssituationen, även om det inte alltid är möjligt, medan vuxna mycket sällan, om 

alls, kan känna någon glädje (Powell & Northern, 2006). I åldrarna 10 till 24 år är självmord 

den tredje vanligaste dödsorsaken vilket ofta beror på depression och att omvårdnad inte 

påbörjats i tid (Hamrin & Pachler, 2005).  
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Omvårdnad 
För att lokalisera depression så att en korrekt diagnos kan ställas bör tidigare problem och 

psykisk ohälsa inom familjen undersökas. Också kunskap om eventuell föreliggande 

komorbiditet som exempelvis ångest bör undersökas och medicinska tillstånd och mental 

hälsa ska studeras. Att göra en riskbedömning är också viktigt så att suicidrisk och potentiell 

aggressivitet kan utredas. Familjeförhållanden, kulturell bakgrund och utveckling är andra 

faktorer som måste skattas av vården för att kunna ställa en korrekt diagnos och påbörja 

omvårdnadsarbetet. En ickefungerande familj, exempelvis grälande föräldrar, kan bidra till 

ökad risk för depression. Hela familjen inkluderas i sjukdomen, vilket ger än mer anledning 

att se till helheten och vilka bakomliggande orsaker som kan tänkas ligga bakom (Hamrin & 

Pachler, 2005).  

 

Omvårdnad av depression skiljer sig individer emellan och detta beror både på att graden av 

depression kan variera och att alla individer är unika och således behöver hjälp utifrån de 

personliga upplevelserna som finns av sjukdomen. Som vårdare är det viktigt att ha ett mål 

tillsammans med patienten om hur behandlingen ska gå till (Shia, 2009). Hildegard Peplau 

menade att närvaro, sammanfallning, respekt, självkänsla, förtydligande av värde, empati, 

förlåtande, hopp, tillit, möjliggörande, patientcentrerad objektivitet och mål, insikt, öppenhet, 

självupptäckande, självutforskande och ovillkorlig positiv syn ska ingå i en terapeutisk 

relation (Stockmann, 2005). Vårdaren ska, enligt Peplau, kunna identifiera behovet av att få 

hjälp av den som är sjuk (Erci, Sezgin & Kaçmaz, 2004). Att få diagnosen depression kan 

upplevas som en lättnad för den sjuke och anhöriga, då de får klarhet i varför livet är så tungt. 

Tvärtom kan diagnosen också fungera stigmatiserande och uppfattas som en stämpel. Adekvat 

behandling kan påbörjas när problemet identifierats av både vårdare och patient. Omvårdnad 

av depression innebär att lindring av patientens besvär, stöd och stärkt självförtroende ska ges, 

så att vägen tillbaka kan påbörjas (Løkensgard, 1997, s. 209). 

 

Depression hos tonåringar inverkar också på familj och vänner och sjukdomen är ofta 

svårbehandlad. Därför är det viktigt att belysa tonåringars upplevelser av depression ur ett 

familjeperspektiv, för att som omvårdare kunna ge adekvat hjälp till inte bara den 

deprimerade tonåringen, men också till dennes familj. 
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Syfte 
Syftet med föreliggande litteraturstudie är att belysa tonåringars upplevelser av depression ur 

ett familjeperspektiv. 

Frågeställningar 

 Hur ser vardagen ut för tonåringar med depression? 

 Hur påverkar familjerelationer tonåringar med depression? 

 

Metod 

Design 
En systematisk litteraturstudie har gjorts. Detta innebär att ämnesområdet först valdes. 

Därefter söktes vetenskapliga artiklar på ett systematiskt sätt och därnäst granskades dessa 

kritiskt och sammanställdes. Syftet med denna typ av studie är att skapa en sammanfattning 

av tidigare publicerad litteratur. Nödvändigt för litteraturstudier är att det finns tillräckligt 

mycket vetenskaplig information att hämta som berör det ämne som ska belysas. Med rätt 

underlag kan litteraturstudiens syfte och frågeställningar besvaras (jmf Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 30-34).  

Litteratursökning 
De vetenskapliga artiklar som ansågs relevanta för denna litteraturstudie inhämtades med 

vägledning från Mittuniversitetets nätbaserade bibliotek. Först valdes ”söka artiklar”, följt av 

”databaser alfabetiskt”. De databaser som innehöll lämpliga artiklar för det valda 

ämnesområdet, omvårdnad, var ”Cinahl”, ”PsycInfo” samt ”Pubmed”. Relevant kurslitteratur 

kopplad till metod, omvårdnad och psykiatri användes för att införskaffa ytterligare 

information. Inklusionskriterier var att artiklarna var vetenskapliga, publicerade mellan år 

2001 och 2011, engelskspråkiga, applicerbara på syftet, etiskt godkända samt 

refereegranskade (Eng. Peer reviewed). Exklusionskriterier var icke vetenskapliga artiklar, 

irrelevanta för syftet, ej godkända av etisk kommitté eller att författarna på annat sätt tagit 

hänsyn till etiska aspekter, lågt värderade av författaren samt ej refereegranskade. Den 

fullständiga litteratursökningen redovisas i tabell 1. 

 

De avgränsningar som användes i sökningarna var följande: Pubmed: Published in the last 10 

years, English language, adolescent: 13-18 years. Cinahl: Published date from: 2001-2011, 
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English language, peer reviewed, adolescent: 13-18 years, PsycInfo: Date range: 2001-2011, 

English only, adolescence (13-17 yrs), peer reviewed. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar genomförda 2011-02-20 – 2011-03-24 

Sökord Cinahl Pubmed PsycInfo Utvalda Förkastade Inkluderade 

Adolescent 

depression 

1 119 15 775 382 34 32 2 

Depression 

AND 

Experiences 

241 672 516 38 33 5 

Depression 

AND Relations 

544 1 630 818 11 9 2 

Depression 

AND Daily 

living 

84 411 27 13 12 1 

Depression 

AND Relations 

AND 

Experience* 

110 310 393 18 16 2 

Depression 

AND Family 

685 3 409 1 351 31 28 3 

      * 15 

* = totalt antal vetenskapliga artiklar som representeras i resultatet 

 

Bearbetning och analys av data 
Samtliga använda artiklar har noggrant genomlästs och bearbetats enligt tre faser som 

utförligt beskriver processen (jmf SBU/SSF, 1999, s. 16-17). 

 

Fas 1: När litteratursökningen gjordes i de utvalda databaserna lästes totalt 1 535 stycken titlar 

och 415 stycken abstrakt. De titlar och/eller abstrakt som inte ansågs tillräckligt avgränsade 

för syftet förkastades omedelbart. 145 stycken av artiklarna innehöll adekvat information 

inom ämnet depression, tonåringar och upplevelser, varför de ansågs relevanta och 

tillämpningsbara på studiens syfte som var att besvara hur tonåringar och deras familjer 

upplever depression. Dessa sparades. 

 

Fas 2: De utvalda artiklarna lästes återigen igenom för att sedan kunna sålla bort de minst 

relevanta och som inte ansågs motsvara syftet i nog hög grad. Stor fokus lades på artiklarnas 

kvalitet, om de var refereegranskade, vilken värderingsgrad de uppnådde och om etiska 

aspekter fanns med. Vissa av de utvalda artiklarna var litteraturstudier, vilka inte inkluderades 
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i resultatdelen, men i bakgrunden. De artiklar som innehöll studier och inte hade etiskt 

tillstånd förkastades i denna fas. När denna granskning genomförts kvarstod 37 stycken 

artiklar. 

 

Fas 3: I denna fas lästes och granskades återigen de kvarstående 37 stycken vetenskapliga 

artiklarna, för att säkerställa dess relevans för syftet. SBU:s granskningsmall som utformats 

av Hellzén, Johanson och Pejlert (1999) användes för att klassificera och värdera dessa 

artiklar. När detta gjorts och de mest relevanta artiklarna sållats ut var det totala antalet 

vetenskapliga artiklar som kvarstod, 15 stycken. Mängden information hade troligen blivit 

alltför massiv att gå igenom och granska om alla artiklar med vissa relevanta delar sparats. 

Med tanke på studiens planerade omfattning så begränsades antalet vetenskapliga artiklar till 

15 stycken. 

Klassificering och värdering 
Samtliga vetenskapliga artiklar av kvalitativ och kvantitativ art har klassificerats i enlighet 

med SBU/SSF (1999, s. 15-16). Klassificering, värdering samt information om varje 

vetenskaplig artikel presenteras i bilaga 3. 

 

Att genomföra en studie med kvalitativ ansats innebär att karaktär eller egenskaper hos ett 

fenomen studeras. För denna studie har relevanta delar ur valda artiklar granskats och 

sammanställts. Grunden i kvalitativ forskning är att se innebörden i det fenomen som 

studeras, vad det handlar om och vad det betyder. Studier med kvantitativ ansats innebär att 

frekvens eller innebörd av ett specifikt fenomen studeras, hur förekommande det är och vilka 

samband som går att se (jmf Widerberg, 2002 s. 15). Om forskaren har för avsikt att 

kvantifiera och generalisera sina resultat så är det den kvantitativa metoden som ska användas 

(Ejlertsson, 2003 s.14).  

 

Olika studier har olika kvalitet. De studier som använts i denna litteraturstudie är värderade 

med hjälp av en skala i tre steg som ger en översikt av dess vetenskapliga kvalitet. De tre 

stadierna är hög (I), medel (II) eller låg (III). Denna mall presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2a. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod. 

(SBU/SSF nr 4, 1999, s. 48) 

 I= hög II= medel III= låg 
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RCT Större välmonitorerad 

multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av 

protokoll, material och 

metoder inklusive 

behandlingsteknik. 

Patientmaterialet tillräckligt 

stort för att besvara 

frågeställningen. 

 

 

 

 

– 

Randomiserad studie med för 

få patienter och/eller för många 

delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter, 

otillräckligt beskrivet eller stort 

bortfall. 

DS Stort konsekutivt 

patientmaterial som är väl 

beskrivet och analyserats med 

adekvata statistiska metoder 

(t ex multivariantanalys, fall-

kontrollmetodik, etc). Lång 

uppföljning. 

 

 

 

– 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, alltför 

kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska metoder. 

 

Tabell 2b. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod. 

(SBU/SSF, 1999, s. 39). 

 I II III 

K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, 

relevant urval samt väl 

beskriven 

undersökningsgrupp och 

kontext. Metod och analys väl 

beskriven och genomförd, 

resultatet är logiskt och 

begripligt, god 

kommunicerbarhet. 

 

 

 

 

– 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven, 

metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning. 
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Etiska aspekter och förhållningssätt 
När en litteraturstudie ska genomföras är det av vikt att artiklarna som används är av god 

kvalitet. Detta innebär inte endast att de ska vara refereegranskade och godkända, utan 

dessutom att studierna fått godkännande av etisk kommitté. De valda rön som används 

behöver inte ha fått tillstånd från en etisk kommitté om studien som studeras också är en 

litteraturstudie, men övriga etiska aspekter ska finnas med, exempelvis att använda 

litteraturstudier som formats av vetenskapliga studier som etiskt godkänts. Samtliga referenser 

ska vara presenterade och plagiat är oacceptabelt (Forsberg & Wengström, 2008, s. 77). 

Översättningen av de vetenskapliga artiklarna har genomförts noggrant och inga ord eller 

meningsenheter har modifierats eller på missvisande sätt tagits ur sitt sammanhang för att 

inverka på resultatet. För vidare granskningskriterier för kvalitativa och kvantitativa artiklar, 

se bilaga 1.  

Analys – sortering 
Samtliga vetenskapliga artiklar som representeras i resultatdelen har stegvis sorterats och 

delats in i olika kategorier. Initialt lästes artiklarna igenom och resultatdelen i varje artikel 

utmynnade i teman och olika kategorimönster. Sedan avgränsades den inkomna informationen 

ytterligare och de viktigaste delarna i respektive resultat bröts ner och kategoriserade återigen. 

Ur dessa har 3 stycken kategorier uppkommit. Analys och sortering av kategorier finns 

exemplifierad i bilaga 4. 

 

Resultat 
De studier som använts för att besvara forskningsfrågan har utförts i följande länder:  

Irland, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Sverige, Taiwan och USA. Av de studier som 

applicerats för att forma resultatdelen i detta arbete har 3 stycken genomförts med kvantitativ 

metod och 12 stycken med kvalitativ metod. De kategorier och underkategorier som uppkom 

efter att samtliga artiklar analyserats var: Utanförskap: ensamhet och ilska, minskad 

självkänsla. Relationer: Familj, omvårdnad samt risker. 
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Utanförskap 

Ensamhet och ilska Minskad självkänsla 

 

Utanförskap 
Tonåringar med depression känner sig annorlunda vilket bidrar till problem i skolan, familjen 

och övriga sociala förhållanden. Ingenting upplevs längre vara intressant och roligt jämfört 

med tidigare, varför stimulerande aktiviteter och socialt umgänge ofta undviks till den grad att 

tidigare förhållningssätt gentemot vänner och familj raseras och att isolering är det enda sättet 

att uppleva trygghet. Ofta upplevs det som att människorna runtomkring inte förstår hur det 

känns och därför inte kan hjälpa till med att bidra till välmående, varför de tar avstånd från 

familj och vänner. Många beskriver det som att de tror att det är en del av att bli tonåring som 

skapar dessa känslor och att det inte är någonting konstigt, utan att reflektera över att det kan 

röra sig om föreliggande depression. De negativa känslorna försvinner under sömnen och 

många beskriver att de gärna hade sovit hela dagen om de kunnat och att de inte har någon 

som helst vilja att ta tag i saker som skolarbeten eller städning. Ofta görs försök att somna så 

tidigt som möjligt och att sova så länge det bara går, med anledning att oron stillas vid sömn 

och att ingen stör (Meadus, 2007).  

 

Depression innebär inte bara nedstämdhet och vilja att isolera sig från andra. Många 

tonåringar känner stark ångest och stress som ett resultat av sin depression och upplever 

tillståndet i sin helhet som att de bär ett moln över sig som inte går att skaka av. Att bli vuxen 

är en viktig faktor till depressiva tendenser och ofta säger tonåringar att de bara vill tillbaka 

hem, tillbaka till gymnasiet. Medvetenhet om att de tidigare mått bra finns och det tär på 

självkänslan. Tonåringar som varit med om att deras föräldrar skilt sig eller på något annat 

sätt blivit utsatta för jobbiga perioder i livet anger ofta detta som troliga anledningar till att de 

blivit deprimerade (Wisdom & Green, 2004). 

Ensamhet och ilska 
Upplevelserna av depression uttrycks ofta av tonåringarna som en stor inre tomhet som inte 

går att stilla. Mottagligheten för närhet och omsorg reduceras kraftigt och viljan att vara till 

Relationer 

Familj Omvårdnad Risker 
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lags försvinner successivt ju längre sjukdomen pågår. Aktiviteter som skola och umgänge 

med vänner blir lidande eftersom att de ofta känner sig trötta och sömnbehovet ökar kraftigt, i 

kombination med att oron försvårar förmågan att kunna somna. Förutom påtagliga 

sömnproblem så uppstår också andra somatiska symtom i form av bland annat huvudvärk och 

omtöcknat medvetande. När dessa symtom blir ihållande och upplevs dagligen så utvecklas 

ilska som dels kan riktas mot den egna individen, men också mot andra, vilket tenderar att 

kunna utmynna i mycket påfrestande och besvärande situationer. Ilskan uppkommer ofta 

hastigt och är problematisk att lägga band på, varför risken för handgemäng är hög (Farmer, 

2002). 

Minskad självkänsla 
Ofta beskrivs upplevelsen av att leva med depression som oerhört påfrestande och tärande på 

självkänslan. Det finns dagar då tonåringarna kan känna sig glada och trivas bra med sin 

omgivning för att kort senare återigen känna sig värdelösa och inte ha någonting relevant att 

bidra med. Detta ger indikationer på att sjukdomen inte har ett konstant tillstånd som kan 

beskrivas på ett visst sätt, utan att upplevelsen periodvis förändras. Under de perioder som 

lyckokänslorna återkommer och livet känns optimistiskt finns också en genomträngande 

rädsla att återigen hamna i den negativa cirkeln som skadar så mycket (Woodgate, 2006). 

 

Känslor av att varken vilja eller vara kapabel att tala infinner sig vanligen bland tonåringar 

med depression. De vet inte hur de ska föra en konversation eller vad de faktiskt vill ha sagt, 

vilket leder till självhat, osäkerhet och stor ambivalens. Tonåriga pojkar och flickor som lider 

av depression tenderar att uppleva och hantera sjukdomen på olika sätt, då flickor är mer 

introverta och känner oförmåga till lycka och ensamhet och hatar sig själva. Pojkar vill i 

stället inte konversera med någon och har problem att ta egna beslut (Crowe, Ward, 

Dunnachie & Roberts, 2006). Det förekommer att tonåringar söker sig till andra platser och 

aktiviteter än de som finns i hemmet, exempelvis sport eller försök att socialisera sig med 

vänner, även om isolering är den vanligaste uttrycksformen hos deprimerade tonåringar. 

Motivationsbristen blir påtaglig och trots att skolorna ofta erbjuder specialundervisning så är 

detta inte aktuellt, då det beskrivs som en förstärkning av den egna känslan av att känna sig 

annorlunda vilket bidrar till skamkänslor. När föräldrarna frågar om de gjort sina läxor svarar 

de ofta ja, trots att så inte är fallet, på grund av att de bara vill bli lämnade ifred och inte vill 

ha någon press utifrån. När de väl gör försök att umgås med andra känns det ändå som att de 

är ensamma och att de inte vet hur de ska bete sig. När vänner byter skola och skapar nya 
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kontakter så får ofta också deprimerade tonåringar nya vänner men kan inte lära känna dessa 

på riktigt eller lika bra som de gamla vännerna, eftersom att de inte känner sig värdiga 

sällskapet. Det egna hemmet upplevs ofta som tomt på affektion och som att syskonen får all 

uppmärksamhet och kärlek, medan de deprimerade tonåringarna lämnas ensamma (Farmer, 

2002).  

 

Omvänt kan också föräldrar bli deprimerade när tonåringarna inte lyssnar på dem och 

beskriver att det känns sorgligt eftersom att de uppfostrat dem under många år. Det 

förekommer att individer som i sin ungdom gått igenom någonting svårt, exempelvis tidig död 

hos förälder, drabbas av depression under senare år (Fu & Parahoo, 2008). Att vara barn till 

en förälder som drabbats av depression skapar problem i skolan och svårigheter att sysselsätta 

sig. Försök att uppmuntra föräldern görs ofta från barnets sida, men upplevs som jobbigt och 

energikrävande när ingen effekt fås. Sömnbehovet och energibristen hos deprimerade 

föräldrar tenderar att också drabba barnen som känner sig hjälplösa och inte vet hur de ska 

göra för att deras mor eller far ska komma ur sin sjukdom. Barn vet ofta om föräldern ska ha 

en bättre eller sämre dag bara genom att se på denne, känslan av hur resten av dagen skulle bli 

ligger i luften (Hedman Ahlström, Skärsäter & Danielsson, 2010).  

 

Studenter som läser på universitetsnivå blir ibland deprimerade på grund av att arbetsbördan 

växt markant jämfört med tidigare och att det fortfarande är lång tid kvar av utbildningen. 

Många träffar inte sin familj lika ofta när studierna påbörjats vilket också kan bidra till 

nedstämdhet. Studenterna tenderar sällan att reflektera över om någon annan student är 

deprimerad eller om denne själv mår dåligt. Att vara mycket i skolan och att inte ha tid över 

till hobbys och liknande skapar oroskänslor och olust. Nya miljöer och nya människor gör att 

det kännas svårt att anpassa sig och studera effektivt till en början och examinationer med 

dåliga betyg tär på självkänslan hos studenterna (Dzurec, 2007). Det är en stor skillnad mellan 

att alltid vara nedstämd jämfört med den tidigare positive livssynen och vid försök att jämföra 

sig med andra, friska tonåringar, blir resultatet ofta värre på grund av att de då inser att 

symtomen inte går att avfärda som tillfälliga. När tonåringar blir medvetna om depression och 

dess symtom kan de se det som anledningen till sin nedstämdhet och således söka hjälp hos 

vänner och andra som kanske upplevt depressiva perioder. Trots att det finns mängder av 

information att hämta på internet och i bibliotek så använder sällan tonåringar dessa 

hjälpmedel (Wisdom & Green, 2004). 
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Relationer 
Skamkänslor är vanligt och de flesta tonåringar som lider av depression söker inte hjälp på 

grund av detta (Woodgate, 2006). Eftersom att depressionen medför att känslor av 

utanförskap infinner sig och att tonåringarna inte ser sig själva som normala, lägger de mycket 

tid och energi på att inte visa hur illa däran de faktiskt är. De vill inte att någon annan än de 

själva ska få vetskap om sjukdomen eftersom att det skulle bekräfta att en problematik 

föreligger. Att lägga över bördan på andra och riskera att de tycker att det är löjligt eller 

överdrivet upplevs inte som ett rimligt alternativ. Istället bygger de drabbade tonåringarna upp 

en mur som de bär runtom sig i möten med andra och gör allt de kan för att inte visa några 

djupa känslor. Deprimerade tonåringar vill inte tro att de är sjuka och att erkänna för andra att 

de mår dåligt är sällsynt (Burke Draucker, 2005).  

Familj 
Tonåringar som på grund av sin depression behandlat familj och vänner på ett dåligt sätt kan 

få hopp om att någon faktiskt bryr sig om dem, i de fall där nära och kära inte vänder ryggen 

till. Med denna bekräftelse blir de rädslor som tidigare varit så hårt inpräntade inte lika 

påtagliga och mottagligheten för hjälp ökar. Om kraven är stora och det är mycket aktiviteter 

runtomkring tonåringarna så kan inte återhämtningsprocessen fullt ut fungera, utan det bör ske 

på ett sätt som känns tryggt och lagom kravbelagt. När depressionen bidrar till isolering så 

reagerar ofta tonåringar på ett frånvarande sätt med tydliga markeringar att de inte vill bli 

störda. Trots detta så finns det en önskan om att någon ska bry sig om dem och ge dem 

uppmärksamhet (Woodgate, 2006). När tillståndet gått så långt att den drabbade själv inser att 

någonting är fel så görs ofta försök att förmedla hur det känns för andra och då är det 

vanligast att familj, nära vänner eller partner kontaktas. Om dessa lyssnar och visar sitt stöd 

känns det bättre och tydligare försök att avhjälpa problematiken görs från tonåringens sida. 

Tonåringarna kan, efter att hjälp fåtts, se tillbaka på hur de mått och kan på så vis göra mer 

eftertänksamma livsval och omvända sina tidigare negativa erfarenheter till någonting bra 

(Meadus, 2007).  

 

Det vardagliga livet är krävande för familjer där någon lider av depression. När tänkta 

aktiviteter eller planer genomförs så upplevs lycka och välmående för familjen, men ofta 

glöms planerade ting bort med anledning att depressionen påverkar minnet och ökar ångesten. 

Att skapa rutin kan vara ett sätt för familjer att hantera depressionens påverkan. Barn till 

föräldrar som lider av depression hjälper ofta till och försöker att få vardagen att fungera, 
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även om det tar tid av deras egna intressen. Deprimerade föräldrar upplever det som enklare 

att ta sig ur sängen på morgonen, då de vet att deras barn väntar på dem och vill umgås. I fall 

där föräldern inte orkar vara med familjen eller ens orkar kliva upp på morgonen är ett stort 

och svårt problem för hela familjen (Hedman Ahlström, Skärsäter & Danielson, 2009). 

 

Omvårdnad 
För att tonåringar som lider av depression ska öppna upp sig för andra och våga dela med sig 

av sina känslor är det essentiellt att det görs med någon som de verkligen litar på. De är inte 

ute efter tips och råd på hur de ska göra eller var de ska börja, utan vill snarare bara dela sina 

känslor och funderingar med någon. Detta kan bidra till att professionell hjälp söks och den 

sjuke ser då individen som lyssnat och funnits där som en stor tillgång i behandlingsarbetet 

(McCarthy, Downes & Sherman, 2008).  

 

En annan faktor som är viktig att beakta är tonåringarnas rädsla för att sekretessen ska brytas 

om de söker sig till vården. Tanken på att andra ska få ta del av vad som sagts upplevs som 

olustig. Också i mötet med professionell vårdare är den sjuke orolig att de ska uppfattas som 

galna alternativt att deras problem inte är tillräckligt allvarliga för att söka hjälp. Det är viktigt 

att kontakten med vården fungerar bra och att det går att lita på den personal som finns där. 

Om tonåringarna inte kan, vågar eller vill uttrycka hur de känner och upplever sin situation så 

fungerar inte behandlingsprocessen. Ofta upplevs det som att vårdaren inte är riktigt mänsklig 

på grund av sin position, varför det är fördelaktigt om information kan ges där det framgår att 

denne också haft svåra perioder i livet. Detta gör att den sjuke får insikt om att det dels inte är 

lika skambelagt att tala om sina problem, men också att vårdaren förstår hur det känns. I fall 

föräldern får lika mycket, eller mer uppmärksamhet än tonåringen, känns det som att vårdaren 

förbiser hela problemet. De flesta vill tala enskilt med vårdaren utan förälders närvaro, men 

ändå ha stöd från föräldern och veta att denne finns där om det skulle bli för påfrestande. Om 

vården rekommenderar tonåringen att använda läkemedel innan andra metoder diskuterats 

noggrant, ökar risken att den sjuke ytterligare känner sig konstig och inte går att hjälpa på 

något annat sätt (Wisdom, Clarke & Green, 2006). 

Risker  
Deprimerade tonåringar upplever att de avviker från normen och känner sig egendomliga i 

mötet med andra individer. Detta bidrar inte sällan till att de skadar sig själva för att dämpa 

den psykiska smärtan eller till och med går så långt att de gör försök att ta sitt liv (Farmer, 
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2002). Tonåringar som gjort försök att ta sitt liv har ibland ett svagt stöd från sina föräldrar. 

Om deras föräldrars medvetenhet är liten om suicidalt beteende skapar denna oro bland 

tonåringarna och ökar risken för att de i framtiden ska göra ytterligare försök att ta sitt liv. De 

tonåringar som flertalet gånger försökt att begå självmord är troligare att identifieras av sina 

föräldrar, än de som försökt att genomföra sina planer en eller ingen gång. Tidigare försök 

ökar risken markant för tonåringar att senare i livet lyckas med att ta sitt liv och det upplevs 

vara extremt oroande när föräldrar inte är medvetna om detta. Föräldrar som själva lidit av 

depression är troligare att uppmärksamma och identifiera beteendemönster som indikerar på 

självskadebeteende hos tonåringar, eftersom de kan identifiera hur det känns och finnas som 

ett stöd för tonåringen (Klaus, Mobilio & King, 2009). 

 

Tonåriga flickor menar att de oftare drabbas av depression än pojkar, med anledning att de 

blir dömda för hur de framstår och för att de inte har tillräckligt med självkänsla. De menar 

också att de talar mer med sina vänner om sina känslor, men både pojkar och flickor menar att 

flickor oftare blir deprimerade till följd av misslyckade romantiska förhållanden. De beskriver 

hur livshändelser kan vara stressande och leda till depression. Tonåren är inte bara en tid då 

depression ökar jämfört med tidigare år, och då främst för flickor. Det upplevs dessutom vara 

den tid i livet då det första romantiska förhållandet påbörjas. När förhållanden tar slut tenderar 

tonåringar att uppleva de första symtomen på depression. Flickor drabbas oftare i dessa 

sammanhang än pojkar och gråter mycket och stänger in sig på sina rum, medan pojkarna 

upplever att de försöker att inte lägga någon energi på det. Många studenter i tonåren menar 

att de hellre skulle behandla sig själva med hjälp av droger eller musik, utan att hålla sig 

undan från andra. De upplever att andra skulle tro att de bara låtsas vara nedstämda för att få 

uppmärksamhet och de menar att det är tonåringens egna fel att denne insjuknat och att denne 

har fullt ansvar att se till att bli frisk. Skolorna måste hållas informerade och uppdaterade 

gällande depression och hur det kan arta sig i dessa åldrar. Många tonåringar vet lite om 

depression och de tror ofta att sjukdomen inte är medicinsk, utan strikt mental, att de som 

drabbats är sjuka i huvudet (Fornos, Mika, Bayles, Serrano, Jimenez & Villarreal, 2005). 

 

Föräldrars skilsmässor innebär ofta problematik för tonåringarna som är inblandade. Det som 

tidigare upplevts som en plats där alla samlades och umgicks är nu tomt på kärlek och att 

syskon inte längre bor kvar eller finns tillgängliga är påfrestande. En tonåring beskrev att hans 

far hade försökt att begå självmord efter genomgången skilsmässa. En annan sa att det kändes 

dåligt både fysiskt och mentalt och att det inte fanns utrymme att leva ett produktivt liv och att 
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det var lika bra att avsluta det. Detta ledde till att deltagaren skar sig i handlederna men 

lämnade ledtrådar till sin mor, som följde med till sjukhuset (Farmer, 2002). Ilska som 

korrelerar med depressivitet förvärras kraftigt . Om endast aggressivt beteende föreligger hos 

tonåringar kan detta ses som varningstecken på att något är fel och kommer att utvecklas 

negativt, kanske med självskadebeteende som följd.  Att känna ilska kan bero på negativa 

livshändelser, droganvändning, ångest och depression, bland annat (Puskar, Ren, Bernardo, 

Haley & Stark, 2008).  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att belysa tonåringars upplevelser av depression ur 

ett familjeperspektiv. I resultatet framgår tydligt att deprimerade tonåringar känner sig 

speciella och annorlunda och att detta bidrar till svårigheter i familj, skola och andra sociala 

förhållanden. De undviker umgänge med andra så långt det går och föredrar att bida sin tid i 

ensamhet och vill inte delta i aktiviteter med andra (Meadus, 2007).  De upplever 

tomhetskänslor och varken kan eller vill ta emot närhet och värme från andra. Sömnen tar 

mycket tid då de alltid känner sig trötta och har brist på energi. På grund av att skolan och det 

sociala umgänget blir lidande så skapas oro som gör det svårt att somna och de får huvudvärk 

eller blir yra. Detta påfrestar på tonåringarnas beteende vilket gör att de kan bli mycket 

aggressiva, både mot sig själva och andra och detta bidrar ibland till slagsmål (Farmer, 2002). 

När tonåringarna isolerar sig och presterar svagt i skola och i relationer med andra, måste mer 

initiativ tas från lärare och föräldrar, trots att detta säkerligen kan kännas svårt, speciellt om 

inte kunskap om sjukdomen finns. Vid misstanke om föreliggande depression är det mycket 

viktigt att människorna i den sjukes närhet finns där och ställer upp när det behövs.  

 

Att ge professionell omvårdnad av depression kräver inte bara ha en god teoretisk grund, utan 

också att det praktiska arbetet utförs på ett sätt som gynnar patienten. Att som vårdare ha en 

god relation med sina arbetskollegor är också mycket viktigt, då problem och funderingar kan 

ventileras samt att frågor gällande vården kan ställas (Smith, Johnson, Seydel & Buckwalter, 

2010). Det är alltså viktigt att det inte bara finns en god relation mellan vårdare och patient, 

utan också mellan arbetskollegor. I fall där stämningen är dålig och sammanhållningen 

bristfällig är det högst troligt att patientens omvårdnad blir lidande. Som omvårdare är det 

viktigt att inte bara se det som ett arbete där hjälp ges på grund av att tjäna pengar, utan det 
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krävs en positiv människosyn där symtomlindring kommer i första hand. Människovärdet 

måste komma på första plats, med grundtanken att alla är lika mycket värda och har rätt att 

må bra. 

 

Att inte söka hjälp för sin depression beror ofta på att tonåringarna inte känner att de kan säga 

precis hur det känns eller att andra inte ska förstå hur det känns. När försök görs att reda ut 

sina känslor med någon nära vän eller familjemedlem och det visar sig att de lyssnar och 

förstår, upplevs detta som mycket positivt och lindrande. Även om tonåringarna tydligt visar 

andra att de inte vill bli störda eller umgås så vill de innerst inne känna närhet och få tala ut 

om sina känslor (Woodgate, 2006). När hjälp fåtts och problematiken avtagit så kan 

tonåringarna se tillbaka på sin sjukdom och använda detta positivt, då möjligheterna och 

livskvaliteten nu blivit mycket större (Meadus, 2007). Vikten av de faktiska behoven att få 

närhet och förståelse är mycket viktig att poängtera. Antagligen märker vänner och familj 

ganska snabbt att någonting inte står rätt till, men kanske slår ifrån sig dessa tankar på grund 

av att den sjuke tonåringen ibland har bra dagar och kan fungera som vanligt. Mer 

information angående både sjukdomen och hur närstående kan hjälpa till bör neutraliseras och 

tillämpas, inte bara i skolan, utan också inom familjelivet. Som omvårdare måste helheten ses, 

inte bara den uppenbara problematiken som går att identifiera på plats. Det är de 

bakomliggande orsakerna som måste utredas och på vilket sätt som dessa inverkar på den 

sjuke individen. 

 

En stor del av tiden går åt till att undanhålla sina känslor för andra, med anledning att 

tonåringarna inte känner sig normala. I stället för att acceptera sjukdomstillståndet så slår de 

ifrån sig upplevelsen så gott det går och visar inga djupa känslor. Mycket försvårande i 

behandlingsarbetet är att de inte vill acceptera att något är fel och istället håller känslorna för 

sig själva (Burke Draucker, 2005). Det är av största vikt att det finns någon som de kan lita på 

och vågar tala med om sina känslor. Om så är fallet så ökar chanserna avsevärt att de söker sig 

till professionell omvårdnad (McCarthy et al., 2008).  

 

Att det underlättar för deprimerade tonåringar att ha någon att tala med framgår tydligt i 

resultatet, men däremot kanske inte alla känner att det finns någon som skulle förstå och 

därför undviks närmanden. I sådana fall är läget än mer kritiskt och hela depressionen riskerar 

att försämras. Resultatet visar att det finns en stor rädsla för att professionella omvårdare ska 

bryta tystnadsplikten och informera föräldrarna vad som sagts. Många tonåringar tror heller 
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inte att vårdarna ska förstå problemet och ta det på allvar, vilket skulle bygga på 

skamkänslorna ytterligare (Wisdom et al., 2006). I fall där förälder är närvarande vid mötet 

upplever tonåringarna det som att de inte tas på allvar om alltför stor del uppmärksamhet 

läggs på föräldern. I många fall kan det upplevas som tryggt att ha med sig en av sina 

föräldrar till vården, om de har en god relation. Kanske känns det jobbigt för tonåringen att 

åka dit på egen hand eller så väljer de att inte delta i behandlingen på grund av rädsla. Att ha 

en stöttande förälder med kan säkert inverka positivt, men denne får inte ta för stor plats i 

samtalen eftersom tonåringen då istället kanske upplever det som att dennes problem inte är 

centrala. 

 

Periodvis kan tonåringarna uppleva glädje och ha fungerande dagar, men när tillståndet 

återigen förvärras så känner de sig återigen värdelösa och som att de inte är värda andras 

umgänge. Rädslan att återgå i det depressiva tankemönstret skrämmer tonåringarna och 

mycket tid läggs på att oroa sig. De skäms mycket på grund av att de känner att de inte kan ta 

hand om sig själv, vilket försvårar tillståndet då de tenderar att isolera sig ytterligare 

(Woodgate, 2006). Deprimerade flickor tenderar att gråta och på andra introverta sätt ge 

utlopp för sjukdomen, medan pojkar oftare istället reagerar extrovert och tar till alkohol eller 

droger för att dämpa smärta (Crowe et al., 2006). Det är av stor vikt att inte bara 

omvårdnadspersonal känner till på vilka olika sätt pojkar och flickor reagerar på depression, 

då de uttrycker sig annorlunda. Med det sagt är varje individ unik och det går inte att 

generalisera pojkars och flickors upplevelser. Skolsköterskor bör arbeta aktivt för att 

lokalisera alkohol- och droganvändning för att på så sätt kunna förebygga detta så snabbt som 

möjligt. Föräldrar och skola måste ha en bättre kommunikation så att de tillsammans kan 

förebygga depression. 

 

Tonåringarna orkar inte med att byta skola och skaffa sig nya vänner på samma sätt som deras 

klasskamrater gör, även om vissa nya kontakter skapas under de bättre perioderna. Det 

upplevs också som att syskonen får mer uppmärksamhet och kärlek, vilket ytterligare 

förstärker känslan av att inte vara tillhörig (Farmer, 2002). Också föräldrar kan lida av 

depression om tonåringarna inte lyssnar på vad de säger. Detta kan tära på föräldrarnas 

självkänsla eftersom att de uppfostrat barnen under många år (Fu & Parahoo, 2008). Om de 

gamla vännerna varit medvetna om depressionen och funnits där och stöttat den sjuke, ökar 

risken att återhämtningen problematiseras i den fas då nya vänner skaffas. De kanske inte är 

medvetna om individens tillstånd och den sjuke skäms för mycket för att medge att någonting 
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är fel. I fall där det tvärtom är föräldrar som lider av depression, läggs en stor börda på barnen 

som känner att de måste hjälpa till och stötta. Detta torde kunna leda till ångest hos barnen, då 

de inte upplever lika stor frihet att göra vad de vill eftersom att de måste se efter föräldern. 

Ångest uppstår i samband med depression, varför omvårdare också måste ha god kunskap om 

hur den problematiken ska elimineras. 

 

Deprimerade tonåringar som inte får kärlek i hemmet och utsätts för negativa kommentarer 

eftersom att de inte orkar göra något riskerar att återfalla i depressiva episoder. Trygghet och 

uppskattning är oerhört värdefullt när återhämtning ska ske (Løkensgard, 1997, s. 207). Att ge 

familjen kunskap och utbildning inom sjukdomsområdet skulle vara önskvärt i sådana fall. 

Om inte kunskap finns så går det inte att förstå vad den sjuke går igenom. 

 

Nypåbörjade, långa utbildningar, att flytta till en ny stad och att få underkänt på en 

examination kan upplevas som stressande och påverka självförtroendet negativt. (Dzurec, 

2007). Att läsa omvårdnad, där syftet är att lära sig att hantera individer med olika typer av 

problematik, bör kunna konkretisera studenternas egna upplevelser av exempelvis depression. 

Det kanske inte känns aktuellt att söka hjälp för detta på grund av utbildningsvalet, då syftet 

är att hjälpa andra. Att lärare kontinuerligt talar om detta potentiella problem på lektioner och 

informerar var hjälp kan fås skulle möjligen kunna utgöra en viktig ingrediens i utbildningen.  

 

Vården ska vara enkel att nyttja och möjligheterna till att få rätt hjälp så fort som möjligt ska 

vara stora. Det är viktigt att den personal som ska vårda har adekvat utbildning och att mötet 

präglas av respekt. Även i de fall där det bedömts att den sjuke inte mår tillräckligt dåligt för 

att behöva vård så är det av stor vikt att uppföljningar ändå äger rum. Detta ger möjlighet att 

utvärdera individens tillstånd och se om det föreligger någon skillnad jämfört med det första 

mötet. Detta gäller i lika hög grad barn och tonåringar. Om suicidtankar föreligger är det 

mycket viktigt att vården kontaktas, så att rätt behandling kan erbjudas. Också här är 

uppföljningsarbetet oerhört viktigt för att förhindra att dessa tankar kvarstår eller förverkligas 

(Socialstyrelsen, 2010). Peplau menar att ovillkorligt positivt tänkande är en ingrediens som 

ska ingå i ett terapeutiskt förhållande (Erci et al., 2004). Depressionen gör det sällan möjligt 

att ha denna inställning, men som omvårdare är det mycket viktigt att ha som mål att 

problematiken ska elimineras och därför vara positiv i sitt förhållningssätt. 
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Omvårdnad innebär inte endast att uppnå optimal hälsa, utan också att se till att den goda 

hälsan behålls. Fysiologiska, mentala och sociokulturella ting kan ingå i begreppet omvårdnad 

och det ska alltid kännetecknas av en helhetssyn (URL 2). 

 

Metoddiskussion 
För att finna vetenskapliga artiklar till denna litteraturstudie användes databaserna Cinahl, 

PsycInfo samt Pubmed, då dessa behandlar ämnet omvårdnad och medicin. När sökningarna 

genomfördes uppkom mycket stora mängder information, varför avgränsningar var tvungna 

att göras. Primär fokus lades på att söka fram information angående hur tonåringar upplever 

depression, men också artiklar som beskrev föräldrars reaktioner och hur omvårdnaden 

fungerar tilläts ingå i inhämtningen. De vetenskapliga artiklar som finns representerade i 

studiens bakgrund och resultatdel har granskats noggrant och de artiklar som inte ansågs 

innehålla tillräckligt stor del adekvat information inom valt ämne, förkastades. I vissa fall 

ansågs titlarna något svårtydda, men ändå lades tid på att läsa igenom dessa abstrakt för att se 

till att inga guldkorn förbisågs. Det visade sig vara högst nödvändigt att inte lägga all energi 

på att finna artiklar som endast handlade om ämnet, depression hos tonåringar, då det inte 

hade givit en tillräckligt bred översikt. I fall där det delvis men inte endast studerats och 

beskrivits angående valt ämne, inkluderades dessa artiklar ändå för att skapa en mer 

omfattande sammanfattning. Forskningen presenterar ständigt nya rön inom detta ämne och 

med hänsyn till detta användes endast vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 2001-

2011. Att använda så nya rön som möjligt är att föredra eftersom att forskningen hela tiden 

går framåt. Några av de använda artiklarna i denna studie är omkring 10 år gamla, vilket lätt 

kan ifrågasättas. Anledningen till detta är att de innehöll relevant information som lättfattligt 

beskrivits, som i nyare artiklar inte hittades lika väl beskrivet. Faktajämförelser gjordes dock 

mellan äldre och nyare artiklar, för att säkerställa att resultatet inte skulle formas av inaktuella 

rön. 

 

Sökningen på “Adolescent depression” gav ett mycket stort antal träffar, vilket 

problematiserade avgränsningen. Dock fanns det artiklar som ansågs vara relevanta för syftet 

också där. De övriga sökorden speglar innehållet i studiens syfte och frågeställningar mer 

konkret. Samtliga sökningar gjordes med avgränsningen att bara tonåringar skulle ingå, varför 

det ordet inte inkluderades i sökningarna. 
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Det resultat som framkommit i denna litteraturstudie kan inte generaliseras med anledning att 

det i så fall skulle vara nödvändigt att göra en mer omfattande studie. Trots detta så 

presenterade flera av studierna liknande resultat, vilket indikerar på att någon form av slutsats 

bör kunna dras utifrån det forskningsunderlag som i dag finns tillgängligt. Majoriteten av de 

vetenskapliga artiklar som använts i denna litteraturstudie är av kvalitativ art, med anledning 

att den kvalitativa metoden ansågs personligare och mer anpassad till studiens syfte. Att det 

inte var möjligt att finna ett stort antal artiklar som innehöll studier där endast forskning som 

kunde besvara syftet var ett oväntat problem, inte bara på grund av att det försvårade 

datainsamlingsprocessen, men också för att problemet är av en så omfattande spridning att 

fler studier bör ha genomförts. Depression är ett otroligt omfattande problem som 

förekommer världen över och därför bör ännu mer resurser läggas på att forska inom ämnet.  

 

Konklusion 
Tonåringar som lider av depression känner sig annorlunda och vet inte hur de ska bete sig i 

relationer med andra och de uppvisar ofta ett aggressivt beteende. Att tala om sina känslor är 

initialt ovanligt, med anledning av den rädsla som finns att andra inte ska förstå hur det känns. 

Många tonåringar tror att tillståndet är normalt, att det hör till att må dåligt och att det 

kommer att gå över. De känner rädsla för att vården inte ska förstå problematiken och därför 

inte behandla dem seriöst. Rädsla för att återfalla i depression kvarstår ofta, men tonåringarna 

lär sig att använda sina erfarenheter till att omvandla negativa tankar till positiva. Att ha ett 

rikt familjeliv och god kontakt med föräldrar och syskon är en avgörande del i 

återhämtningen. Det viktiga för vård, vänner och familj är inte bara att se till att föreliggande 

problematik inte förminskas, men också att se till att adekvat omvårdnad verkligen fås. Med 

hjälp av en snabbare symtomidentifiering och en skräddarsydd behandling för den unika 

individen kan förhoppningsvis tonårsdepression elimineras på sikt. Omvårdnad ska ges och 

fås med målet att eliminera, men också förebygga depression, så att tonåren får vara en tid 

präglad av lycka och framgång i stället för lidande och osäkerhet. 
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A3 Under de senaste två veckorna när du kände dig deprimerad eller                       NEJ       JA 

ointresserad,  

 

a Hade du minskad eller ökad aptit nästan varje dag?                                                NEJ       JA 

Minskade eller ökade du oavsiktligt i vikt (dvs. med ± 5 procent 

av kroppsvikten, eller ± 3,5 Kg för en person som väger 70 Kg, 

på en månad? 

OM JA PÅ ENDERA, KODA JA 

 

b Hade du problem med sömnen nästan varje natt (svårt att                                      NEJ       JA 

somna in, vaknade upp mitt i natten, vaknade alldeles för 

tidigt på morgonen eller sov alldeles för mycket)? 

 

c Pratade eller rörde du dig långsammare än vanligt eller var                                    NEJ       JA 

du rastlös eller hade svårt att sitta stilla nästan varje dag?   

 

d Kände du dig trött eller kraftlös nästan varje dag?                                                  NEJ       JA 

 

e Kände du dig värdelös eller hade skuldkänslor nästan varje                                   NEJ       JA 

dag?     

 

f Hade du svårt att koncentrera dig eller fatta beslut nästan                                       NEJ       JA 

varje dag? 

A1 Har du varit ihållande deprimerad eller nere under större delen av                       NEJ       JA 

       dagen, nästan varje dag under de senaste två  

       veckorna? 

 

A2 Har du under de senaste två veckorna tappat intresse för det                               NEJ       JA 

      mesta omkring dig eller inte kunnat ha riktigt nöje av sådant du 

      vanligen brukar tycka om? 

 

   HAR A1 ELLER A2 KODATS JA?                                                                        NEJ        JA 
 



 
 

g Funderade du ofta på att göra dig själv illa, hade du                                               NEJ       JA 

självmordstankar eller önskade att du var död? 

 

 

HAR 5 ELLER FLER SVAR (A1-A3) KODATS JA?  

 

 

 

 

(Allgulander, 2008, s.89). 
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Kvalitativ 

metod. 

Intervjuer som 

pågick mellan 

45 minuter 

och 2 timmar. 

 

N = 5 Fenomenologisk 

analys. 

Tonåringarna beskrev ilska, 

trötthet och interpersonella 

svårigheter som karaktäristiskt 

för depression. ökad 

kännedom om de unika 

aspekterna för tonåringar, 

undersökning av den hjälp 
som de kan få samt 

klargörande av vänners och 

syskons roller i sjukdomen 

önskvärt. 

K I 



 
 

Fornos, 

Mika, 

Bayles, 

Serrano, 

Jimenez & 

Villarreal 

 

2005 

 

USA 
 

Att lära sig med om 

Mexikanska tonåringars 

kunskap och attityder om 

depression.  

 

Kvalitativ 

metod. 

Fokusgrupper 

som spelades 

in på band och 

sedan 

transkriberade

s.  

N = 65 Atlas.ti användes för 

kvalitativ analys. 

Stressfulla livshändelser kan 

leda till depression beskrevs 

av ungdomarna. Det första 

romantiska förhållandet äger 

ofta rum i tonåren och om 

detta inte fungerar så upplevde 

tonåringarna depression. 

K II 

Fu & 

Parahoo 

 

2008 

 

Taiwan 

Att undersöka 

uppfattningar av orsaker 

till depression bland 

Taiwaneser som 

återhämtar sig från 

depression. 

 

Kvalitativ 

metod. 

Djupgående 

intervjuer. 

N = 40 Ett kvalitativt 

dataanalysprogram 

(NVIVO) användes. 

Urval av teman och 

subteman gjordes. 

 

Deltagarna upplevde 

orsakerna till depression som 

sociala och kulturella. De 

främsta orsakerna var stress i 

äktenskapet, familjekonflikter, 

förändring av livssituation och 

tidiga livserfarenheter. 

Kvinnorna meddelade att 

deras makar var dominanta 

och ville att de skulle stanna 

hemma, vilket ledde till 
depression. 

 

K II 

Hedman 

Ahlström, 

Skärsäter & 

Danielson 

 

2009 

 

Sverige 

Att beskriva sätt att leva 

med depression i 

familjer. 

Kvalitativ 

metod. Öppna 

intervjuer i 

grupp. 

N = 18 Tematisk 

innehållsanalys. 

Barnen var medvetna om 

föräldrarnas depression och 

medverkade i att klara av 

vardagen. Vården måste se 

familjen som en helhet och 

behandla därefter, eftersom 

depression drabbar hela 

familjen.  

 

K I 

Hedman 

Ahlström, 
Skärsäter & 

Danielson 

 

2010 

 

Sverige 

Att belysa betydelsen av 

egentlig depression i 
familjeliv med synpunkt 

på en sjuk förälder. 

 

Kvalitativ 

studie. 
Intervjuer. 

N = 8 Fenomenologisk-

hermeneutisk 
tolkningsmetod. 

Meningsenheter 

skapades. 

Föräldrarna upplevde lidande 

och värdighet simultant I 
familjelivet. Detta ansågs 

mycket påfrestande och 

värdigheten blev hotad av 

medvetenheten att lidandet av 

depression var återkommande. 

Värdigheten för föräldrarna 

och familjen måste återfås 

också utanför familjen. 

 

K I 

Klaus, 

Mobilio & 

King 

 
2009 

 

USA 

Att undersöka 

omfattningen av 

föräldrars och tonåringars 

enighet angående 
nuvarande och tidigare 

suicidala tankar och 

beteenden i ett urval av 

suicidala tonåringar som 

var inlagda på psykiatrisk 

klinik. 

 

Kvantitativ 

metod.  

N = 448 Strukturerade 

intervjuer och 

enkäter. 

Tonåringar rapporterade 

signifikant mer suicidala 

uppfattningar, planer och 

försök än föräldrar. Föräldrars 
depressionshistorik och 

tonåringars upplevda 

familjestöd var associerat med 

signifikant större enighet 

angående suicidalitet. Historik 

av flera suicidförsök var 

associerat med större oenighet 

angående suicidalitet.  

 

RCT II 



 
 

McCarthy, 

Downes & 

Sherman 

 

2008 

 

USA 

Att undersöka hur 

tonåringar som tidigare 

lidit av depression 

upplevde sjukdomen. 

 

Kvalitativ 

metod. 

Individuella 

intervjuer. 

 

N = 9 Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Att få möjligheten att tala med 

någon i familjen, vänner eller 

vårdare som lyssnade 

uppfattades som positivt av 

tonåringarna. Att återhämta 

sig från depressionen 

upplevdes mycket positivt och 

de kände sig då mycket bättre. 

 

K I 

Meadus 

 

2007 

 

Kanada 

Att undersöka tonåringar 

med depression och 

bipolär sjukdom och hur 

dessa hanterar 

problematiken. 

 

Kvalitativ 

metod. 

Individuella 

intervjuer med 

öppna frågor.  

 

N = 9 Grounded theory. Tonåringarna beskrev att de 

upplevde sig själva som 

konstiga och annorlunda och 

inte kunde känna lycka eller 

glädje. De isolerade sig från 

andra, men med tiden insåg de 

vikten av att få hjälp och sökte 

sig till anhöriga och till 

vården. De upplevde hopp om 

framtiden efter att hjälp fåtts. 
 

K I 

Puskar, 

Ren, 

Bernardo, 

Haley & 

Stark 

 

2008 

 

USA 

 

Syftet med studien var att 

undersöka samband 

mellan erfarenhet av 

ilska och uttryck med 

potentiella korrelationer 

av livshändelser, upplevt 

socialt stöd, självkänsla, 

optimism, ångest, 

droganvändande och 

depressiva symtom för 

tonåringar på landet. 
 

Kvantitativ 

metod. 

Deskriptiv 

korrelationsde

sign med 

tvärsnittsenkät

er. 

N = 193 Enkät. Dessa 

skannades och 

verifierades med 

Teleform. SPSS 

användes för 

dataanalysen. 

Negativa livshändelser, 

droganvändning, ångest och 

depressive symptom 

korrelerade significant positivt 

med ilska. Ilska korrelerade 

signifikant negativt med 

tonåringarnas upplevda 

familjestöd, självkänsla och 

optimism.  

 

DS I 

Wisdom, 

Clarke & 

Green 

 

2006 

 

USA 

Att undersöka 

deprimerade tonåringars 

upplevelser av att söka 

vård för sin depression 

och hur denna hjälp 

upplevdes. 

Kvalitativ 

metod. 

Individuella 

intervjuer 

samt 

intervjuer i 

fokusgrupper. 

N = 22 Grounded theory. En stor del av tonåringarna 

ville absolut inte ha medicin 

mot sjukdomen, då detta 

upplevdes som förminskande. 

Att få tala med vårdare som 

visade empati och gav 

samarbetsmöjligheter att 

avhjälpa sjukdomen var 

positivt då de helst ville 

avhjälpa problematiken 

självständigt. Föräldrarna och 
dess stöd inverkade kraftigt på 

tonåringarna, men kraven och 

intensiteten fick inte bli för 

stark. 

 

K I 

Wisdom & 

Green 

 

2004 

 

USA 

Att beskriva tonåringars 

upplevelser av depression 

och hur de reagerar på att 

diagnostiseras. 

Kvalitativ 

metod. 

Individuella 

intervjuer och 

intervjuer i 

fokusgrupp. 

N = 22 Grounded theory. Tonåringarna upplevde det 

som hjälpsamt att få 

diagnosen depression då de 

bättre kunde förstå sitt 

mående.  

K I 

Woodgate 

 

2006 
 

Att skapa insikt och 

förståelse för upplevelsen 

att lida av depression 
som tonåring. 

Kvalitativ 

metod. 

Individuella 
intervjuer 

N = 14 Hermeneutisk 

fenomenologi.  

Att återigen uppleva känslan 

av depression visade sig vara 

en stor rädsla bland 
tonåringarna. De visste inte 

K I 



 
 

Kanada  samt 

gruppintervjue

r. 

 

om de skulle kunna hantera 

det och att inte få adekvat vård 

upplevdes också som en 

rädsla. De kände inte att de 

hade någon plats i livet och 

önskade att de fick känna sig 

normala och uppskattade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Bilaga 4 – Analys - sortering 
 
Tabell 4. Exempel 
 

Författare Huvudresultat Subkategori Rubrik 

 Woodgate (2006) Stor osäkerhet och rädsla att 

återigen hamna i depressiva 

episoder finns kvar även 
under dagar då måendet är 

bättre. 

Ensamhet och ilska Utanförskap 

Farmer (2002) Ilska och trötthet är vanligt 

förekommande i 

tonåringarnas liv. Ofta skadar 

de sig själva eller andra och 

gör ibland försök att avsluta 

sitt liv på grund av 

depressionens påverkan. 

Risker Relationer 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


